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"זמן גאוגרפיה" הוא מאגר מידע שיתופי ודינמי המכיל מאמרים וכתבות עכשוויים, בזמן הווה,
שנוגעים ורלוונטיים לנושאי הלימוד שלנו בגאוגרפיה אדם וסביבה. 

   
המאגר פתוח לכולכם. מוזמנים ללחוץ על הקישור למאגר כולו כאן ובכל שקף וכתבה להלן. 

המאגר מקוטלג לפי גיליונות חודשיים, החל מספטמבר 2022 ולפי כותרים מרכזיים - ארץ ישראל, מזרח
תיכון, שינויי אקלים, גלובליזציה, גאופוליטיקה, חברה וכלכלה, קיימות ועוד. 

 
גיליון פברואר מציג בעיקר את השינויים המתרחשים בישראל ובעולם. דו"ח של השירות המטאורולוגי על
ההתחממות הצפויה בערי ישראל עד 2050, וזה ממשיך עם ועידת האקלים של ישראל 2023 ועם הדו"ח של
המכון לחקר ימים ואגמים על העלייה הצפויה במפלס הים ועל המוכנות של ישראל לשינויים. המבט העולמי
מציג את המעבר של אירופה ומדינות נוספות בעולם לאנרגיה מתחדשת ואת הסכנות בנושא מזון וחברה
הניצבים מול העולם. רעידות האדמה בטורקיה באמצע החודש הובילו לגליון מיוחד של "זמן גאוגרפיה
בנושא. ולצג קו השבר, והרעידות השונות מבית ומחוץ אנחנו ממשיכים בשיתוף פעולה וחיבור קהילת

המורים.      
חג פורים שמח  לכולכם.

אלי דורי, מפמ"ר גאוגרפיה אדם וסביבה.  אורנה גינדי, מדריכה ארצית.   

https://drive.google.com/drive/folders/1pBbuTSb2w-jrwEoUypi8rxLkXCzK3ydR


  ישראל אקליםישראל אקלים
  

קישור לכתבה

ברוב ערי ישראל יחול זינוק במספר הימים עם יותר מ-34 מעלות עד 2050
בכנרת יהיו 50% יותר ימים חמים באופן קיצוני, בירושלים גלי החום יהיו רבים וארוכים יותר

ובמישור החוף יגיעו גלי החום ל-40 מעלות בשיא. 

תחזית חדשה של השירות המטאורולוגי בראשתו של ניר סתיו מנהל השירות  מראה כיצד ישתנה

האקלים בחלקי הארץ השונים בתוך פחות מ-30 שנה. 

התחזית מתבססת על מודלים אקלימיים של מכוני מחקר אחרים בעולם, שהותאמו לתנאים
המקומיים בהתבסס על נתונים מ-24 תחנות של השירות המטאורולוגי ברחבי הארץ. התחזית

מחולקת לחמישה אזורים אקלימיים בישראל.
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https://docs.google.com/document/d/1h7eGXBYFThiYBDxEMEWIYUMvj8wUGOgE1m_I0YW3FGk/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1pBbuTSb2w-jrwEoUypi8rxLkXCzK3ydR


ישראל אקליםישראל אקלים
  

קישור לכתבה

לקט כתבות ותקצירים מתוך ועידת ישראל לאקלים 14.02.2023
ועידת ישראל לאקלים בשיתוף בית הספר לקיימות ושינויי אקלים של אוניברסיטת בן
גוריון, הפורום האקלים הישראלי ועיתון הארץ הציגה שורה של מחקרים ודיונים נרחבים.

בקישור המצורף תמצאו לקט מתוך הדיונים והדוברים שהיו בועידה
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https://docs.google.com/document/d/1VMGDzUgoAoeb_xmCywL4csyyN9F-qjeNRO_Ebc5PvP0/edit
https://docs.google.com/document/d/1VMGDzUgoAoeb_xmCywL4csyyN9F-qjeNRO_Ebc5PvP0/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1pBbuTSb2w-jrwEoUypi8rxLkXCzK3ydR


ישראל קיימותישראל קיימות
  

 קישור לכתבה

ישראל גיבשה לראשונה תחזית רשמית לעליית מפלס פני הים עד סוף המאה ה-21
 

ישראל גיבשה תחזית רשמית לעליית מפלס פני הים בשטחה בעשורים הבאים ועד סוף המאה
ה-21. לפי התחזית, המפלס צפוי לעלות משמעותית בעשורים הקרובים, לגרום לאובדן של
חלקים נרחבים מהחופים במדינה ולסכן את מתקני ההתפלה השוכנים סמוך לחופים, את
המצוקים, תשתיות הניקוז ואף את המתקנים הביטחוניים. הדו"ח חובר במכון לחקר ימים

ואגמים. זו הפעם הראשונה שמפורסם בישראל דו"ח רשמי המספק נתונים בנושא, והוא יאפשר
לרשויות לגבש מדיניות תכנון המתחשבת בעלייה הצפויה, המושפעת ממשבר האקלים.
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https://docs.google.com/document/d/1WQEgGa-2X08563seAGNjsmo5FaM0SoF4iz96FK3Riuo/edit
https://docs.google.com/document/d/1WQEgGa-2X08563seAGNjsmo5FaM0SoF4iz96FK3Riuo/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1pBbuTSb2w-jrwEoUypi8rxLkXCzK3ydR


ישראל אנרגיה וקיימותישראל אנרגיה וקיימות
  

 קישור לכתבה

תפוחים ופאנלים: עשרות חברות יקימו מתקנים סולאריים לצד גידולים חקלאיים
 

26 חברות זכו במשותף במכרז של משרדי האנרגיה והחקלאות לפיילוטים בתחום הדו-שימוש
של הקרקעות לפרויקטים אגרו וולטאיים – ייצור של חשמל מפאנלים סולאריים, לצד גידולים
חקלאיים. הפיילוט נועד לבחון את התנאים שיבטיחו את הצלחת הדו-שימוש באופן המיטבי
מעל מגוון של גידולים חקלאיים ברחבי הארץ, על ידי ביצוע מחקר חקלאי לאיתור התנאים

האופטימליים למתקני אגרו וולטאי; כגון סוג הגידולים, גובה המתקן, תנאי האקלים וכו'.
.
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https://docs.google.com/document/d/10H7FgJDOjpo15eTA3cQaXt0Pka6iDGagZIytrNXqzts/edit#heading=h.rsyvz2ybwczj
https://docs.google.com/document/d/10H7FgJDOjpo15eTA3cQaXt0Pka6iDGagZIytrNXqzts/edit#heading=h.rsyvz2ybwczj
https://drive.google.com/drive/folders/1pBbuTSb2w-jrwEoUypi8rxLkXCzK3ydR


עולם אנרגיה מתחדשתעולם אנרגיה מתחדשת
  

 קישור לכתבה 
קישור לכתבה   

אירופה עוברת לחשמל נקי
השנה החולפת הייתה הראשונה בהיסטוריה שבה מדינות האיחוד האירופי יצרו יותר חשמל
שמקורו באנרגיות מתחדשות, מאשר חשמל שמקורו בדלקי מחצבים מזהמים. אנרגיית השמש

והרוח, באמצעות פאנלים סולריים וטורבינות רוח, סיפקה 22 אחוזים מהחשמל באירופה בשנה
החולפת – לראשונה יותר מכמות החשמל שסיפקו גז טבעי (20 אחוז) או פחם (16 אחוז).

כשמוסיפים לזה את האנרגיה הגרעינית והסכרים ההידרואלקטריים, מקבלים שמרבית החשמל
באירופה יוצר ממקורות דלי פחמן. כך עולה מדו"ח חדש של צוות החשיבה העצמאי אמבר
(EMBER).  כתבה נוספת מציגה את 5 המדינות עם שיעור השימוש הגבוה ביותר באנרגיה

מתחדשת: נורבגיה, ברזיל, ניו-זילנד, שבדיה ודנמרק.

מאגר קבצים שיתופי הזמן גאוגרפיה 

3

February 2023

https://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencenews/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%9C%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C-%D7%A0%D7%A7%D7%99?utm_source=whatsapp&utm_medium=message&utm_campaign=science-whatsapp
https://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencenews/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%9C%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C-%D7%A0%D7%A7%D7%99?utm_source=whatsapp&utm_medium=message&utm_campaign=science-whatsapp
https://ksmc.co.il/hamadad/5-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9D-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%91%D7%90/
https://ember-climate.org/insights/research/european-electricity-review-2023/
https://ember-climate.org/about/
https://drive.google.com/drive/folders/1pBbuTSb2w-jrwEoUypi8rxLkXCzK3ydR


עולם כלכלה וחברהעולם כלכלה וחברה
  

 קישור לכתבה

יוקר מחיה וקיטוב חברתי – מהסיכונים המאיימים ביותר על העולם
 

יוקר המחיה וקיטוב חברתי הם שניים מהסיכונים המרכזיים שמאיימים על העולם בטווח
הקצר – כך עולה מדו"ח הסיכונים הגלובלי של הפורום הכלכלי העולמי. 

מגפת הקורונה והמלחמה באוקראינה הביאו לקדמת הבמה את משברי האנרגיה,
האינפלציה, המזון והביטחון. משברים אלה יוצרים סיכוני המשך, שיהיו דומיננטיים

בשנתיים הקרובות – חשש ממיתון, החמרה של מצוקת חובות, עלייה ביוקר המחיה,
העמקה של קיטוב חברתי בשל דיסאינפורמציה ומידע מוטעה, היחלשות מהותית של

ההתמודדות עם שינויי האקלים, ומאבקים גיאו־כלכליים.
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https://docs.google.com/document/d/1ZDqhV6yYFygH1PLV7DfMoCJ8TQqBM8tGQ1GEwI5ZrdY/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZDqhV6yYFygH1PLV7DfMoCJ8TQqBM8tGQ1GEwI5ZrdY/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1pBbuTSb2w-jrwEoUypi8rxLkXCzK3ydR


זמן גאוגרפיהזמן גאוגרפיה
גם אתם מוזמנים לתרום למאגר ולספרייה  

המתהווה שלנו. 
שתפו אותנו בכתבות ומאמרים שקראתם ובמערכי
שיעור שבניתם על סמך חומרי הקריאה ואנחנו

נפרסם אותם בגיליונות הבאים.   

February 2023מאגר קבצים שיתופי הזמן גאוגרפיה

https://drive.google.com/drive/folders/1pBbuTSb2w-jrwEoUypi8rxLkXCzK3ydR

